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Memo

Inleiding

In het presidium van 14 oktober 2019 is de werkgroep samenwerking PS &
GS ingesteld. Dit naar aanleiding van het coalitieakkoord “duurzaam
doorpakken” waarin wordt gesproken over het verbeteren van de
samenwerking binnen Provinciale Staten en met het college en het
besluitvormingsproces toegankelijker maken.
Op 2 december 2019 heeft er een startbijeenkomst plaatsgevonden met
de leden van deze werkgroep. Hierin is van gedachte gewisseld over hoe
deze werkgroep invulling te gaan geven.
Met dit memo wordt aan het presidium teruggekoppeld hoe de
startbijeenkomst is verlopen en wat het voorstel van de werkgroep is
om hieraan verdere invulling te geven.
Voorstel:
Het presidium wordt voorgesteld om:
- te besluiten om naast de werkgroep samenwerking GS & PS een
aparte werkgroep burgerparticipatie in te stellen;
- in de eigen fracties de vraag uitzetten wie wil deelnemen aan de
werkgroep burgerparticipatie.
- In de eigen fracties (die nog niet vertegenwoordigd zijn)
nogmaals de vraag uitzetten wie wil deelnemen in de werkgroep
samenwerking PS & GS om meer variatie in de samenstelling te
creëren.
Toelichting
De leden van de werkgroep samenwerking GS & PS hebben op 2
december jl. een startbijeenkomst gehad. Tijdens deze bijeenkomst is
door de leden aangegeven wat zij van deze werkgroep verwachten en
wat het doel is. Hieruit kwam naar voren dat er verschillende gedachten
en ideeën zijn over hoe deze werkgroep vorm te geven. Wat vooral naar
voren kwam is dat het onderwerp burgerparticipatie zeer belangrijk
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wordt gevonden, en dat daarvoor ook veel aandacht moet zijn. Op de
vraag of burgerparticipatie aan het onderwerp samenwerken GS & PS
kan worden toegevoegd is de wens uitgesproken om deze twee
onderwerpen afzonderlijk van elkaar te benaderen. Een dubbele focus
binnen de werkgroep is niet gewenst, aldus de werkgroepleden. Dit
betekent dat de wens er ligt om een aparte werkgroep
burgerparticipatie in te stellen. Binnen de in te stellen werkgroep
burgerparticipatie moet ook aandacht besteed worden aan hoe GS
hierbij te betrekken.
Daarnaast is er aangegeven om de werkgroep samenwerking GS & PS
verder vorm te gaan geven. Dit wil men doen door informatie op te
halen bij zowel de huidige Statenleden als de Statenleden uit de vorige
periode middels een nog op te stellen enquête. Naar aanleiding van de
enquête kan er een analyse gemaakt worden waar de knelpunten zitten.
De leden van de werkgroep willen ook aan het Presidium vragen om
binnen de fracties te bespreken of er ook andere Statenleden plaats
willen nemen in de werkgroep samenwerking GS & PS zodat in de
werkgroep zowel voldoende Statenleden uit de coalitie als voldoende
Statenleden uit de oppositie zitting hebben.
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